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The Best School is the After-School

THAI-SINGAPORE INTERNATIONAL SCHO OL

ECA

After-School is Fun and Easy-A...

Imagine being in a classroom for more than 7 hours, learning and working
hard. Your mind wants education however your heart will always want to
stand up and leave. After-school is a period of time where you can express
freely, conveying your frustration by singing in Music ECA or expressing
happiness through playing football and basketball in Sports ECA. It feels
like all the pressure and stress is left behind and you have entered a whole
new world filled with freedom and excitement!
You learn better when you are the one choosing what you want to be
taught. Not everyone is as good at Maths as they are in Arts. Similarly, not
everyone would want to learn Science when they can go in the past and
learn History.
After school, it should be the time to follow your interests and passion.
You must always grab the best chances. The best chance to express, the
best chance to learn, and the best chance to enjoy! It’s the after-school
that has kept youthfulness safe, after-all we all need our free time too.
So, choose now. What do you want to do in your free time? We don’t
care if it’s singing, dancing or sports, all that matters is that there is little
enthusiasm, little fun and a lot of knowledge involved in the process!
By Piihu Pandey, Sec. 3 Faith
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...as fun
as the

SPORTS DAY!

...and why not
the TEACHERS
& PARENTS?

It’s never
too old to
play, isn’t
it?
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If not, relax and take

a tea break

中国茶道，
东方智慧，
以茶会友，
达行天下。
(Chinese Art of Teamaking, Oriental
Wisdom.
“Get to know the
world better by
making tea friends.”)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีของคนไทยทั้งประเทศ หลั งจากสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงวันที่ 4 – 6
พฤษภาคม 2562 เพื่อก้าวขึ้นเป็นองค์พระประมุขของราชอาณาไทยโดย
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นงานมหามงคลและเป็นงานที่คนไทยควรศึกษาประวัติความ
เป็นมา โดยในงานนี้จะเป็นพระราชพิธีสาหรับผู้ที่จะขึ้นครองราชย์เป็นองค์
พระมหากษั ตริ ย์ แ ละเพื่ อรั บ รองฐานะความเป็ นประมุข ของรั ฐ อย่า งเป็ น
ทางการ
ดังปรากฏหลักฐานนับตั้งแต่กรุงสุโขทัย สมัยพ่อขุนผาเมือง ได้ทาพิธี
บรมราชาภิเษก พ่อขุนบางกลางหาว ขึ้นเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้ครอง
กรุงสุโขทัย แต่ไม่ปรากฏรายละเอียด กระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อขึ้นเสวยราชสมบัติ ได้ทรงทาพระราชพิธีนี้อย่างสังเขป เมื่อปี พ.ศ. 2325 ครั้ง
หนึ่งก่อน จากนั้นได้ทรงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแบบแผนโดยถี่ถ้วน แล้วตั้งขึ้นเป็นตารา จากนั้นก็ทรงพิธี
บรมราชาภิเษกแบบเต็มพิธี ตามตาราอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2328 และได้ใช้เป็นแบบแผนตามตารากับรัชกาล
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
โดยครั้งล่าสุดที่ได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือในช่วงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นั่นเอง โดยในครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร จะนับเป็นครั้งที่ 12 ที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้ นในกรุงรัตนโกสินทร์ เหตุที่
นับเป็นครั้งที่ 12 เป็นเพราะ พระมหากษัตริย์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บางพระองค์ ได้มีการประกอบพิธีขึ้น
ถึงสองครั้ง ชั้นในสมัยรัชกาลที่ 1 , 5 และ 6 นั่นเอง
นับเป็นบุญของชาวไทยอย่างแท้จริงที่มีองค์พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นมิ่งขวัญ และเป็นประมุขของชาติ
บ้านเมือง ได้พึ่งพาพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ นับเนื่องถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาสองร้อยกว่าปี 10 รัชกาล ที่
เรามีองค์พ่อหลวง พ่อแห่ งแผ่นดิน ผู้บุญญาและนาชาติบ้านเมืองรอดพ้นโพยภัยนานับประการจวบจนถึง
ปัจจุบัน
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THROWBACK
TERM TIMES

Last Christmas was fun... as
always!

EVEN MORE SO WHEN PITTED

AGAINST OTHER SCHOOLS
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...and Isn’t it exciting with

WHAT’S COMING UP?
...and what our Secondary
Students are

TRAINING FOR?
A total of 15 selected pupils from Levels
3 and 2 of the Secondary Division
have been tapped to join the Thailand
Model United Nations (ThaiMUN)
Conference on March 30 to April 1,
2019.
To prepare the pupils for the
conference, a first for all of them, series
of trainings have been put in place
starting October 2018. This includes
one-on-one mentoring with pupils by
respective coaches; basic orientation
and workshop on Human Rights by
the Activism and HRE Coordinator of
Amnesty International Thailand -- Ms.
Nuch Leerasantana; and a skills training
and workshop on Parliamentary
Procedures by a fly-in trainer, Filipino
Lawyer and Political Science professor
of Ateneo de Davao University -- Atty.
Romeo Cabarde, Jr.
Ms. Ghea Tenchavez, Ms. Jonalyn
Marcojos, Mr. Mark White, and
Mr. John Frodsham constitutes the
TSIS MUN Coaches. They will be
accompanying the participants to
Concordian International School for
the entire duration of the ThaiMUN
Conference.
by Jonalyn Marcojos
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Run Seejuntra, from P4 Grace, one day was watching
on Youtube and saw “Chaos Galaxy TCG Cards.”
It’s a channel of a guy who draws his own trading
game cards and Run realized and said, “I could do
that too!”
Run has been drawing his own trading card game
for a year now. He has drawn about 50 pages of 10
trading game cards. That makes about 500 drawings
of various characters. He said he will someday add
colors, print, play with his friends, or sell them! He
even designed his own packaging boxes for the
cards.
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